
                                                                                                                                          
 
 

“Онлајн” конференција: 
„КА ДРУШТВУ БЕЗ СЕКСУАЛНОГ ЗЛОСТАВЉАЊА – АКТУЕЛНО СТАЊЕ И 

РЕШЕЊА“ 
  
Организатори скупа: Институт за јавно здравље Војводине, Подружница за Јужнобачки 

округ Друштва психолога Србије (ДПС) и Покрајински заштитник грађана – омбудсман. 
 
Време и место одржавања скупа: 3. септембар 2021. године, 9-14 часова, “онлајн” 

(путем платформе „Zoom“). 
 
Конференција је намењена запосленима из области социјалне, здравствене заштите, 
образовања и медија, као и из осталих области релеватних за очување и унапређење 
менталног здравља становништва. 
  

Отварање конференције и поздравна реч 

Сатница   

09:00 – 09:10 Поздравна реч организатора  

 Пленарнa излагањa  
Модераторка: Марија Росандић, Институт за јавно здравље Војводине и Подружница за 

Јужнобачки округ ДПС 

Сатница Тема Предавач/Предавачица 

09:10 – 09:30 „Сексуална злоупотреба деце - 
реакција државе” 

Проф. др Зоран Павловић, Покрајински 
заштитник грађана - омбудсман 

09:30 – 09:50 „Психолошке последице сексуалног 
насиља – посттрауматски 
феномени у светлу фактора 
вулнерабилности и 
резилијентности"  

Др Нада Падејски Шекеровић, 
руководитељка Сигурне женске куће 

09:50 – 10:10 „Сексуално злостављање дјеце: 
шутња, посљедице, опоравак“ 

Проф. др Гордана Буљан Фландер, 
равнатељица Поликлинике за заштиту 
дјеце и младих града Загреба 

10:10 - 10:30 „Превенција сексуалног насиља - 
искуства у едукацији 
професионалаца и младих” 

Др сц. мед. Александра Капамаџија, 
приватна поликлиника „Марић” 

10:30 – 10:40 ПАУЗА (10’) 



 
Разумети феномен сексуалног насиља 

Модераторка: проф. др Мирјана Беара, Одсек за психологију, Филолошко – уметнички факултет 
у Крагујевцу; Институт за позитивну психологију (Нови Сад) и Подружница за Јужнобачки округ 

ДПС 

Сатница Тема Предавач/Предавачица 

10:40 – 10:55 „Од послушности до одговорности: 
интегритет, личне границе и 
превенција сексуалног насиља” 

Ивана Мушкиња, FamilyLab, Србија 

10:55 – 11:10 „Родни аспекти сексуалне 
злоупотребе – разумевање појаве 
као услов за промену друштвене 
свести и институционалног 
одговора“ 

Др Тања Игњатовић, Аутономни женски 
центар 

11:10 – 11:25 „Отпори код професионалаца у 
сусрету са проблематиком 
(сексуалног) злостављања“ 

Проф. др Светлана Лазић, Висока школа 
струковних студија за образовање 
васпитача 

11:25 – 11:40 „Сексуално злостављање деце у 
спорту: ризици, размере и решења“ 

Проф. др Вишња Ђорђић, Факултет 
спорта и физичког васпитања, 
Универзитет у Новом Саду 

11:40 – 12:10  ПАУЗА (30’) 

 
Правна регулатива и стање ствари 

Модераторка: Светлана Нешић Бајго, Покрајински заштитник грађана – омбудсман 
 

Сатница Тема Предавач/Предавачица 

10:40 – 10:55 „Приказ Закона о родној 
равноправности” 

Снежана Кнежевић, заменица 
Покрајинског заштитника грађана - 
омбудсмана 

10:55 – 11:10 „Рани бракови у Србији” Марина Симеуновић, Ромска женска 
мрежа 

11:10 – 11:25 „Компетентна васпитно-образовна 
установа у области заштите од 
насиља – прописи и пракса“ 

Весна Радуловић и Златица Јовић, 
Школска управа Нови Сад 

11:25 – 11:40 „Припрема детета за учешће у 
судском поступку" 

Бојана Танкосић, психолошкиња, 
специјалисткиња права детета 

11:40 – 12:10 
ПАУЗА (30’) 



 

Сексуално злостављање и медијски и дигитални простор 
Модераторка: проф. др Марија Зотовић Костић, Одсек за психологију Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду и Подружница за Јужнобачки округ ДПС 
 

Сатница Тема Предавач/Предавачица 

12:10 – 12:25 „Медијска репрезентација 
сексуалног насиља“   
 

Доц. др Смиљана Милинков, Одсек за 
медијске студије, Филозофски факултет, 
Универзитет у Новом Саду 

12:25 – 12:40 „Секстинг код адолесцената у 
Војводини – фактори и корелати“ 

Проф. др Владимир Михић, Одсек за 
психологију, Филозофски факултет, 
Универзитет у Новом Саду 

12:40 – 12:55 „Деца жртве сексуалне 
експлоатације у дигиталном 
простору"   

Андријана Радоичић Недељковић, 
Удружење за борбу против трговине 
људима и свих облика родно-заснованог 
насиља “Атина” 

12:55 – 13:10 „Одговорност медија у 
извештавању о сексуалном 
злостављању” 

Тамара Сријемац и Милица Кравић 
Аксамит, новинарке, ауторке емисије 
„Жена у кутији“, Радио-телевизија 
Војводине 

13:10 – 13:20 ПАУЗА (10’) 

 

Програми, пројекти – ка промени стања 
Модераторка: Доц. др Снежана Укропина, Институт за јавно здравље Војводине; Медицински 

факултет Универзитета у Новом Саду 
 

Сатница Тема Предавач/Предавачица 

12:10 – 12:25 „Сексуално насиље и ЛГБТ+ особе“ Ведрана Мирковић, Група Изађи; Секција 
за психологију сексуалне оријентације и 
родну различитост ДПС 

12:25 – 12:40 „Унапређење сексуалних и 
репродуктивних права жена са 
инвалидитетом“ 

Ивана Зелић, Из круга Војводина 

12:40 – 12:55 „Исход програма: Здравствено 
васпитање о репродуктином 
здрављу средњошколаца у 
Војводини“ 

Асист. др Тања Томашевић, Институт за 
јавно здравље Војводине; Медицински 
факултет Универзитета у Новом Саду 

12:55 – 13:10 „Ставови мушкараца Рома о 
дечијим браковима“ 

Винка Жунић, Удружење ромских 
студената 

13:10 – 13:25 ПАУЗА (10’) 



 
Сумирање: Каква решења треба да нуди друштво? 

Модераторка: Марија Росандић, Институт за јавно здравље Војводине и Подружница за 
Јужнобачки округ ДПС 

Сатница Тема Предавач/Предавачица 

13:25 – 13:30 Закључци и препоруке са секције 
„Разумети феномен сексуалног 
насиља“ 

Проф. др Мирјана Беара, Одсек за 
психологију, Филолошко – уметнички 
факултет у Крагујевцу; Институт за 
позитивну психологију, Нови Сад и 
Подружница за Јужнобачки округ ДПС 

13:30 – 13:35 Закључци и препоруке са секције 
„Правна регулатива и стање ствари“ 
  

Светлана Нешић Бајго, Покрајински 
заштитник грађана - омбудсман 

13:35 – 13:40 Закључци и препоруке са секције 
„Сексуално злостављање и 
медијски и дигитални простор“ 

Проф. др Марија Зотовић Костић, Одсек 
за психологију, Универзитет у Новом 
Саду и Подружница за Јужнобачки округ 
ДПС 

13:40 – 13:45 Закључци и препоруке са секције 
„Програми, пројекти – ка промени 
стања“ 

Доц. др Снежана Укропина, Институт за 
јавно здравље Војводине 

13:45 – 13:55 Дискусија 

13:55 - 14:00 Поздравна реч и позив за учестовање на Фестивалу менталног здравља 

  
                                                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 



 


